
א א רָּ ית, בָּ ֵראשִׁ ַמִים, ֱאֹלִקים בְּ , ֵאת ַהשָּׁ

ֶרץ אָּׁ ה ֹתהּו וָֹּׁבהּו,  ב.  ְוֵאת הָּׁ ְיתָּׁ ֶרץ, הָּׁ אָּׁ ְוהָּׁ

, ֱאֹלִקיםְפֵני ְתהֹום; ְורּוַח -ְוֹחֶשְך, ַעל

ִים-ְמַרֶחֶפת ַעל  .  ְפֵני ַהמָּׁ

ֹּאֶמר ֱאֹלִקים ג  1    .אֹור-; ַוְיִהיאֹור, ְיִהי ַוי

; ַוַיְבֵדל טֹוב-ִכיָהאֹור, -ֶאת ֱאֹלִקיםַוַיְרא  ד  

אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְךֱאֹלִקים א  ה.  , ֵבין הָּׁ ַוִיְקרָּׁ

ה; ֱאֹלִקים ְילָּׁ א לָּׁ רָּׁ אֹור יֹום, ְוַלֹחֶשְך קָּׁ  לָּׁ

ֶקר,-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי  ד בֹּ    .יֹום ֶאחָּ
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ֹּאֶמר ֱאֹלִקים ו יע  , ְיִהי ַוי קִׁ ִים,  רָּ ְבתֹוְך ַהמָּׁ

ִים מָּׁ , ֱאֹלִקיםַוַיַעׂש  ז.  ִויִהי ַמְבִדיל, ֵבין ַמִים לָּׁ

ִקיַע, ַוַיְבֵדל ֵבין ַהַמִים ֲאֶשר ִמַתַחת -ֶאת רָּׁ הָּׁ

ִקיַע; ַוְיִהי רָּׁ ִקיַע, ּוֵבין ַהַמִים ֲאֶשר ֵמַעל לָּׁ רָּׁ -לָּׁ

א  ח.  ֵכן ִקיַע,  ֱאֹלִקיםַוִיְקרָּׁ רָּׁ ם;לָּׁ יִׁ מָּ  שָּ

ֶקר,-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי  י בֹּ   .יֹום ֵשנִׁ
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ֹּאֶמר ֱאֹלִקים ט וּו ַהַמִים ִמַתַחת ַוי , ִיקָּׁ

ַמִים ֶאל ֶאה -ַהשָּׁ ד, ְוֵתרָּׁ קֹום ֶאחָּׁ המָּׁ שָּ בָּ י   ה 

א  י.  ֵכן-ַוְיִהי ה  ֱאֹלִקיםַוִיְקרָּׁ שָּׁ  ּוְלִמְקֵוה ֶאֶרץַלַיבָּׁ

א רָּׁ ים ַהַמִים קָּׁ  .טֹוב-ִכי, ֱאֹלִקיםַוַיְרא ; י מִׁ

ֹּאֶמר ֱאֹלִקים יא 3** ֶרץ ֶדֶשא ַוי אָּׁ , ַתְדֵשא הָּׁ

ע,  ֵעֶשב יע  ֶזר  רִׁ זְּ י ֵעץמ  רִׁ י ֹעֶשה פְּ רִׁ  פְּ

ֶרץ; ַוְיִהי-בֹו ַעל-ְלִמינֹו, ֲאֶשר ַזְרעֹו אָּׁ -הָּׁ

ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע  יב.  ֵכן אָּׁ ַותֹוֵצא הָּׁ

-ְפִרי ֲאֶשר ַזְרעֹו-ֶזַרע, ְלִמיֵנהּו, ְוֵעץ ֹעֶׂשה

 .  טֹוב-ִכי, ֱאֹלִקיםַוַיְרא בֹו, ְלִמיֵנהּו; 

ֶקר,-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי יג י בֹּ ישִׁ לִׁ  .יֹום שְּ
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ֹּאֶמר ֱאֹלִקים יד ֹאֹרת, ְיִהי ַוי ִבְרִקיַע  מְּ

ה;  ְילָּׁ ַמִים, ְלַהְבִדיל, ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהלָּׁ ַהשָּׁ

ִנים יּו ְלֹאֹתת ּוְלמֹוֲעִדים, ּוְליִָּׁמים ְושָּׁ  .ְוהָּׁ
ִאיר  טו   ַמִים, ְלהָּׁ יּו ִלְמאֹוֹרת ִבְרִקיַע ַהשָּׁ ְוהָּׁ

ֶרץ; ַוְיִהי-ַעל אָּׁ ְשֵני -, ֶאתֱאֹלִקיםַוַיַעׂש טז.  ֵכן-הָּׁ

ֹדל, -ֶאת  ַהְגֹדִלים:ַהְמֹאֹרת  אֹור ַהגָּׁ ַהמָּׁ

ֹטן ְלֶמְמֶשֶלת -ְלֶמְמֶשֶלת ַהיֹום, ְוֶאת אֹור ַהקָּׁ ַהמָּׁ

ִבים ה, ְוֵאת ַהּכֹוכָּׁ ם  יז.  ַהַלְילָּׁ , ֱאֹלִקיםַוִיֵתן ֹאתָּׁ

ִאיר, ַעל ִים, ְלהָּׁ מָּׁ -ִבְרִקיַע ַהשָּׁ

ֶרץ אָּׁ ה, ּוְלַהְבִד  יח.  הָּׁ   יל,ְוִלְמֹשל, ַביֹום ּוַבַלְילָּׁ

אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך;   .  טֹוב-ִכי, ֱאֹלִקיםַוַיְרא ֵבין הָּׁ

ֶקר,-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי יט י. בֹּ יעִׁ בִׁ    יֹום רְּ
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ֹּאֶמר ֱאֹלִקים כ ם--ַוי יִׁ מ  צּו ה  רְּ שְּ , ֶשֶרץ יִׁ

עֹוֵפףֶנֶפש ַחיָּׁה;  עֹוף יְּ ֶרץ, ַעל-ַעל וְּ אָּׁ -הָּׁ

יע  ְפֵני  קִׁ ם רְּ יִׁ מָּ שָּ א  כא.  ה  רָּ בְּ , ֱאֹלִקיםו יִׁ

ל-ֶאת ֶנֶפש ַהַחיָּׁה -ַהַתִניִנם ַהְגֹדִלים; ְוֵאת ּכָּׁ

ְרצּו ַהַמִים ְלִמיֵנֶהם, ְוֵאת  ֹרֶמֶׂשת ֲאֶשר שָּׁ הָּׁ

ל נָּׁף ְלִמיֵנהּו, -ּכָּׁ  טֹוב-ִכי, ֱאֹלִקיםַוַיְרא עֹוף ּכָּׁ

ם  כב.   ֶרְך ֹאתָּׁ ְפרּו ּוְרבּו,   , ֵלאֹמר:ֱאֹלִקיםַוְיבָּׁ

ֶרץ-ּוִמְלאּו ֶאת אָּׁ עֹוף, ִיֶרב בָּׁ  ַהַמִים ַבַיִמים, ְוהָּׁ

ֶקר,-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי כג.   י בֹּ ישִׁ    .יֹום ֲחמִׁ
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ֹּאֶמר ֱאֹלִקים כד ֶרץ, תֹוֵצא ַוי אָּ ֶנֶפש ַחיָּׁה  הָּ

תֹוְלִמינָּּׁה,  יְּ ח  ה וֶָּרֶמש וְּ ֵהמָּ , ֶאֶרץ-בְּ

ַחַית -ֶאת ֱאֹלִקיםַוַיַעׂש  כה.  ֵכן-ְלִמינָּּׁה; ַוְיִהי

ֶרץ ְלִמינָּּׁה, ְוֶאת אָּׁ ה ְלִמינָּּׁה, ְוֵאת -הָּׁ ַהְבֵהמָּׁ

ל ה, ְלִמיֵנהּו;-ּכָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ  ֶרֶמׂש הָּׁ

 . טֹוב-ִכי, ֱאֹלִקיםַוַיְרא  

ֹּאֶמר ֱאֹלִקים כו 6** ם, ַנֲעֶׂשה ַוי דָּ  אָּ

ֵמנּו לְּ צ  ִּכְדמּוֵתנּו; ְוִיְרדּו ִבְדַגת ַהיָּׁם ּוְבעֹוף  בְּ

ה ּוְבכָּׁל ַמִים, ּוַבְבֵהמָּׁ ל-ַהשָּׁ ֶרץ, ּוְבכָּׁ אָּׁ -הָּׁ

ֹרֵמׂש ַעל ֶרֶמׂש, הָּׁ ֶרץ-הָּׁ אָּׁ א כז.  הָּׁ רָּ בְּ  ו יִׁ

ֶצֶלם -ֶאת ֱאֹלִקים מֹו, בְּ לְּ צ  ם בְּ דָּ אָּ יםהָּ  ֱאֹלקִׁ

א ֹאתֹו: רָּ ם  בָּ א ֹאתָּׁ רָּׁ ה, בָּׁ ר ּוְנֵקבָּׁ כָּׁ  .  זָּׁ

ם,  כח ֶרְך ֹאתָּׁ ֶהם ֱאֹלִקיםַוְיבָּׁ , ַויֹאֶמר לָּׁ

ֶרץ, -ְפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ֱאֹלִקים אָּׁ הָּׁ

 ; הָּׁ דּוְוִכְבשֻׁ ַמִים,  ּורְּ ִבְדַגת ַהיָּׁם, ּוְבעֹוף ַהשָּׁ

ל ֹרֶמֶׂשת ַעל-ּוְבכָּׁ ֶרץ-ַחיָּׁה, הָּׁ אָּׁ  .  הָּׁ

ֹּאֶמר ֱאֹלִקים כט ֶכםַוי -ֶאת , ִהֵנה נַָּׁתִתי לָּׁ

ל ל-ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל ֵעֶשב-כָּ ֶרץ, -ְפֵני כָּׁ אָּׁ הָּׁ

ל-ְוֶאת ֵעץ-כָּ ֵעץ, ֹזֵרַע -בֹו ְפִרי-ֲאֶשר הָּ

ַרע: ה  זָּׁ ְכלָּׁ ֶכם ִיְהֶיה, ְלאָּׁ ל ל. לָּׁ ַחַית -ּוְלכָּׁ

ל ֶרץ ּוְלכָּׁ אָּׁ ַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל-הָּׁ -עֹוף ַהשָּׁ

ֶרץ, ֲאֶשר אָּׁ ל-בֹו ֶנֶפש ַחיָּׁה, ֶאת-הָּׁ ֶיֶרק -ּכָּׁ

ה; ַוְיִהיֵעֶׂשב, לְ  ְכלָּׁ  ֱאֹלִקיםַוַיְרא  לא.  ֵכן-אָּׁ

ה-כָּל-ֶאת שָּ ר עָּ ד-, ְוִהֵנהֲאשֶׁ ; טֹוב ְמאֹּ

ֶקר,-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי י בֹּ שִׁ שִׁ  .יֹום ה 

 
ֶרץַוְיֻכּלּו  א אָּׁ ַמִים ְוהָּׁ  .ְצָבָאם-, ְוָכלַהשָּׁ
ר  ְֹמַלאְכּתוַבּיֹום ַהְשִביִעי,  ַוְיַכל ֱאֹלִקים ב   ֲאשֶׁ

ר  ְמַלאְכּתֹו-ָעָשה; ַוִּיְשֹבת ַבּיֹום ַהְשִביִעי, ִמָכל ֲאשֶׁ
ת ג.  ָעָשה ְך ֱאֹלִקים אֶׁ ש -ַוְיָברֶׁ יֹום ַהְשִביִעי, ַוְיַקדֵּ

א -ֲאֶשר ְמַלאְכּתֹו,-ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל  ֹאתֹו: רָּׁ בָּׁ
 .ֱאֹלִקים ַלֲעׂשֹות


